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● METSO = ”Luonnonsuojelua 
luottamuksellisesti ja reiluin keinoin”

● Maanomistajien, tutkijoiden, metsäsektorin 
ja luontojärjestöjen hyväksi toteama ja 
käytännössä toimiva ohjelma

● Tärkeä osa Kansallisen metsästrategian 
2025 ja Suomen sekä EU:n BD-
strategioiden tavoitteiden toteutusta
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METSOn toimintamalli 



● METSOn tavoitteet  2008-2025

● YM / ELY-keskukset 96 000 hehtaaria – noin 55 000 
hehtaaria saavutettu (57 %)
○ Yksityiset ja julkisyhteisöt 42 000 ha
○ MH metsätalous 13 000 ha (v.2014)

● MMM / Suomen metsäkeskus 82 000 hehtaaria
– noin  38 000 hehtaaria saavutettu (46 %)

○ Ympäristötukikohteita 34 000 ha
○ Luonnonhoitohankkeita noin 4000 / >11 000 ha
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METSOn eteneminen 2015



● Miten METSOlla menee Suomen metsäkeskuksessa? 

● Ympäristötukisopimuksia vuoden 2015 kesäkuun loppuun 
mennessä 1 372 hehtaaria

● Uusi Kemeralaki, hakemusruuhka, ATK-ongelmat – ei uusia 
ympäristötukisopimuksia kesäkuun jälkeen

● Vuonna 2013 uudistettu luonnonhoitohankkeiden 
hakumenettely vakiintunut, yhteensä n. 70 kpl.

● Ensimmäiset uuden Kemeran mukaiset 
luonnonhoitohankkeiden rahoituspäätökset on tehty 
marraskuussa. 

● Ympäristötukeen ja luonnonhoitohankkeisiin on lokakuun 
loppuun mennessä käytetty noin 2,3 milj. euroa. 
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METSOn eteneminen 2015



● Miten METSOlla menee ELY-keskuksissa? 

● Ympäristöministeriön vuoden 2015 METSO-ohjelmalle
asetetusta 5 680 hehtaarin pinta-alatavoitteesta tullaan 
ELY-keskuksista marraskuussa saadun arvioin perusteella 
toteuttamaan noin 5 400 hehtaaria (95 %). 

● Rahoitusta käytettävissä 26 M€ - pääosin 
luonnonsuojelulailla pysyvästi toteuttuja kohteita: yksityisiä 
suojelualueita ja hankintoja valtiolle. 

5

METSOn eteneminen 2015



● METSOn hanke- ja kehitystoiminta 2015

● Lukessa on käynnistynyt Uudistuvan metsäalan tilastointi -
hanke, jonka osana kehitetään metsien suojelualue- ja 
METSO-tilastointia ja tuotetaan metsien suojelualuetilasto 
vuoden 2015 lopun tilanteesta. 

● Ympäristöministeriön rahoittaman Puutteellisesti tunnettujen 
ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) 
yhteenvetona kansantajuinen tietokirja ”Metsän salainen 
elämä” (Gaudeamus 2016)

● Myös muut tutkimus- ja kehityshankkeet edenneet hyvin: 
luonnonhoitoa, monikäyttöä, matkailua, terveyttä, riistaa, 
yhteistyötä, markkinointia, kohdentamista ja viestintää
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METSOn eteneminen 2015



● Miten METSOlla menee Suomen metsäkeskuksessa? 
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METSOn haasteet 2016-2019



METSOn haasteet ELY-keskuksissa
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● Luonnonsuojelun toteutukseen 
vuoteen 2014 verrattuna leikkausta 
noin 30 miljoonaa /vuosi. 

● Siirtyvät määrärahat loiventavat 
METSOn rahoituksen pudotusta 
vuosina 2016–2017. 

● Vuosina 2016–2019 suojelualueiden 
hankintaan on käytettävissä 18,8 M€, 
josta METSO-ohjelmaan noin 10 M€.  

● Vapaaehtoinen soidensuojelu 
METSOn kylkeen – hyvä asia, mutta 
rahoitus puuttuu

● Kohteiden priorisointi ja alueellinen 
kohdentaminen tarpeen

● Henkilöstöresurssien riittävyys?



METSOn haasteet Suomen 

metsäkeskuksessa
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● Kemera -rahoitus jatkossa  3 M€/vuosi. 
2 M€ ympäristötukisopimuksiin ja 1 M€
luonnonhoidon hankkeisiin. 

● Uusittavien ympäristötukien määrä 
2016 noin 4 M€

● Kohteiden priorisointi ja 
toimintatapojen kehittäminen. 

● Luonnonhoidon hankkeissa mukana 
metsätalouden vesiensuojelu  -
monimuotoisuus jää heikoille.

● Esimerkiksi uuden Kemeralain
mukaisia  luonnonhoidollisia kulotuksia 
vaikea toteuttaa.

● Henkilöstöresurssien riittävyys?



● Arkimetsänhoidon tehostaminen: rakennepiirteet, 
elinympäristöt  - kohdentaminen ja suunnittelu

● Ekosysteemipalvelut (vedenkierto, hiilensidonta) ja  
niiden ylläpito ja kunnostaminen  

● Varautuminen ilmastonmuutokseen keskeisemmin 
tavoitteeksi talousmetsien luonnonhoitoon ja 
suojelualueverkon kehittämiseen

● Luonnonhoidon ja suojelualueiden tuottaman 
taloudellisen hyödyn tunnistaminen ja edistäminen

● Tutkimus- ja hanketoiminnan kehittäminen sekä uusien  
toimintamallien pilotointi

● Viestinnän ylläpito ja kehittäminen
○ metsonpolku.fi
Hyvä yhteistyö tarjoaa erinomaiset edellytykset 
ohjelman kehittämiselle 10

METSOn haasteet 2016-2019

- ratkaisuja



Kiitos!
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METSO kuuluu oleellisena osana 

suomalaiseen biotalouteen! 


